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Innovatív megoldások és maximális 
hatékonyság jellemzi az Amplio 
nemrég elkészült cégközpontját, 
mely ötvözi azt a sokféle funkciót, 
amelyre a cégnek szüksége van
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Házgép

Szerző: BOTZHEIM BÁ LINT | Fotó: BATÁR ZSOLT

Vezető építész tervező: TUR Á N Y I BENCE – T2.A ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 

Építész tervező: PA PP M ÁT YÁS – CR ECON ÉPÍTŐ KFT.

AMPLIO HQ, SZÉKESFEHÉRVÁR
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Az eszközkészítés az emberi elme alapvető 
tulajdonságainak, az absztrakciónak, 
a modellalkotásnak és az intuíciónak 

köszönhető. A történelem kezdetei óta 
az ember egyik alapvető vágya, hogy 

munkájának megkönnyítése érdekében 
eszközöket fabrikáljon magának. Az 
első eszköz születésének mítoszát oly 

lényegre törően ragadja meg Arthur C. 
Clarke az Űrodüsszeiában. A csont mint 

eszköz végtelen egyszerűségét az egyre 
bonyolultabb eszközök, később gépek 

megépítése követte.

ipsics
Öntapadó jegyzet
84-85
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építészek gépek iránti lelkesedése sem ma 

kezdődött, gondoljunk csak Leonardo gépezeteire, 

vagy később a futuristák gépek iránti rajongására. 

Le Corbusier-nél jelent meg talán először az a 

gondolat, hogy magára az épületre is tekintsünk 

gépként. Meglátása szerint a célszerűségből kiinduló 

tervezés esztétikus megjelenéshez vezet. Az épület így 

önazonossá válik, szép álarc helyett saját funkcióinak 

megmutatását vállalja fel.

Az Amplio Kft. ipari automatikával 

foglalkozik, elsősorban az autóipar számára 

dolgoznak. Tevékenységük komplex, célgépeket 

fejlesztenek automatizált gyártósorokhoz. Dinamikus 

fejlődésük során megérett a helyzet egy új, minden 

igényt kielégítő cégközpont építésére. Szerencsés 

együttállás, hogy az Amplio és a tervezéssel megbízott 

T2.a stúdió cégfilozófiája hasonló alapokon nyugszik. 

Innovatív megoldások, maximális hatékonyság: 

röviden így lehetne jellemezni nemrég elkészült 

cégközpontjukat, mely ötvözi azt a sokféle funkciót, 

amelyre szükségük van. Turányi Bence vezető 

tervező vallja, hogy a forma mindig a rendeltetésből 

születik meg. Az épület működése egy óriási 

gépezetéhez hasonlatos, a belső funkciók olajozott 

együttdolgozása biztosítja a cég egészének működését.

Az ipari jelleget erősíti 
a jó minőségű antracit 
színű trapézlemez 
burkolat. A bejárati 
részt a világosszürke 
kompozit alumínium 
burkolat jelöli ki.

Az épület külső megjelenése is egy 
hatalmas, még megmunkálatlan 
öntvényre emlékeztet. Egységes 
forma, amelyből mintha egy 
marógép marta volna ki a bejárati 
beharapott részt.

Az épületben az „agy” a mérnökök 

stúdiója, amely az emeleti részen található. Itt 

születik meg a gondolat, itt történik a tervezés. 

Nagyvonalú, egybenyitott tér jellemzi, egy légtérben 

dolgozhatnak a robotok mechanikus részét 

megtervező mérnökök és a működésüket biztosító 

szoftverek fejlesztői. Ide kapcsolódik a szerviz zóna 

tárgyalókkal, konyhával. Az előrenyúló, konzolos 

részen pedig egy multifunkciós tér is helyett kapott. 

A belső hangulatot az ipari esztétika jellemzi, amely 

nagyon pontos kivitelezéssel volt elérhető. (A kiviteli 

tervezést és a kivitelezés teljes körű bonyolítását 

Papp Mátyás építész tervező, a Crecon Építő Kft. 

tulajdonosa vitte végig.) 

Az egyik leglátványosabb elem az 

emeleti vasbeton rácsostartó, hisz nem csupán 

rendkívül esztétikus, hanem funkcionális szerepet 

is betölt: ez tartja ugyanis az épület bejárata feletti 

hatméteres kinyúlású épületkonzolt. A beton 

szürkéje, az antracitszürke árnyalataival játszó külső 

burkolat és a fehér bútorok egységes téri világot 

hoznak létre. A mérnök részlegen megszületett 

know-how megvalósításához szükséges alap-

alkatrészeket a földszinten található raktárból 

viszik át az összeszerelő csarnokba. Ez az épület 

Az
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A felhasznált anyagok 
természetes színe egységes 
belső téri világot teremt
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Nemcsak a cég működését képezi le gépezetként az épület, 
hanem maga is szinte teljesen automatizált berendezésként 
működik. Az épületautomatika is az Amplio saját fejlesztése.

legnagyobb egysége, az egész folyamat motorja. 

A kereskedelemben beszerezhető alkatrészeket 

is felhasználnak, de túlsúlyban vannak az egyedi 

darabok, melyeket a cég egy másik telephelyén, 

szintén Székesfehérvárott, különböző automata 

megmunkáló központokon állítanak elő. A nagy 

belmagasságú csarnok igazi ipari karakter: vasbeton 

keretszerkezetekkel, futómacskával. Az elkészült 

gépek a bemutatóterembe kerülnek át, itt történik a 

tesztelés és a gép-átadás, melyre mint bemutatótérre 

néz rá a fogadótér nagy üvegfelületeken keresztül. 

Ugyanakkor ebben a helyiségben zajlanak az 

ügyfelekkel történő egyeztetések is. Előtte található a 

fogadótér. 

Összeségében az épület külső megjelenése 

is egy hatalmas, megmunkálandó öntvényre 

emlékeztet. Egységes forma, amelyből mintha egy 

marógép marta volna ki a bejárati beharapott részt. 

Ipari jellegét tovább erősíti az antracitszürke acél 

trapézlemez burkolat, a bejárati részt pedig egy 

alumínium színű kompozit burkolat jelöli ki.

Nemcsak a cég működését képezi 

le gépezetként az épület, hanem maga is szinte 

teljesen automatizált berendezésként működik. 

Az épületautomatika is az Amplio saját fejlesztése. 

Megannyi érzékelő figyeli a komfort-paramétereket, 

többek között a hőmérsékletet, fényt, majd a 

rendszer ezek alapján működteti az aktív gépészetet: 

a szellőzést, világítást, árnyékolást, illetve a 

betonszerkezetbe integrált hűtés-fűtést. A munka 

végeztével pedig automata porszívók bújnak elő és 

a helyiségek tisztításával készítik elő az épületet a 

másnapra. 

Amikor Archimédesz kiugrott abból 

a bizonyos fürdőkádból, eg yetlen eg y szót kiáltott: 

heuréka! A korabeli felfedezéseket az eg yszerűség 

Az előrenyúló konzolos 
részen egy multifunkciós 
tér kapott helyet 
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Az épületben az “agy” a mérnökök stúdiója, 
amely az emeleti részen található. Itt születik 
meg a gondolat, itt történik a tervezés. 

Az épület felső részének látványos tartószerkeze-
te, a hatalmas beton rácsostartó, amely egyedi 
karaktert ad ennek a térnek

jel lemezte, a gondolati konstrukció néhány 

mondatban leírható volt. Mára az életünket szolgáló 

tárg yak, szerkezetek nag y komplexitást mutatnak. 

Az Amplio által fejlesztett automatizált gépezeteket 

á ltalában több tízezernyi programsor vezérli . Nem 

csak az automatizált rendszerek, de az épületek 

tervezése is komplex feladattá vált. Az Amplio HQ 

tervezését kezdettől fog va digitális BIM-modell 

kísérte, amellyel az eg ymást követő tervfázisokban 

is követhetőek voltak a változások. A sikeres 

eg yüttműködés eredményeként megszülető épület 

akár építészeti, de műszaki színvonalát tekintve  

is bármely külföldi fejlesztési campussal felvenné  

a versenyt.
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Látványos ipari esztétika 
jellemzi az Amplio épületét, 
amely nagyon pontos 
kivitelezéssel volt elérhető

Tervezés: 2015-2017

Kivitelezés: 2017-2018

Nettó terület: 1700 m2

Generáltervező:  

T2.A ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

Építészek: TUR ÁNYI BENCE  

(T2.A ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.)  

ÉS PAPP MÁTYÁS  

(CR ECON ÉPÍTŐ KFT.)
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Ezt szeretjük, 
ebben vagyunk 

otthon

Molnár Szilvia: Nem biztos, hogy az Octogon olva-
sói ismerik a cégeteket: elmondanád, hogyan indul-
tatok, mivel foglalkoztok? És mit jelent, mit sugall 
a név: AMPLIO?
2011 óta vagyunk jelen a piacon ipari automatizálás-

ra specializálódott egyedi fejlesztésekkel; hazai és külföl-

di megrendelőink projektjeit valósítjuk meg. Papp György 

villamosmérnök alapította az AMPLIO-t, tulajdonos-

ügyvezetőként Székesfehérváron hozta létre fejlesztőköz-

pontunkat. Kiemelten fontos számunkra a magas műszaki 

tartalom, az előremutató, időtálló megoldások szállítá-

sa, ezt a célkitűzésünket legtömörebben a cégnevünk fog-

lalja össze, hisz’ a latin eredetű amplio jelentése: jobbá 

tesz, fejleszt. Olyan gépeket kívánunk előállítani, amelyek 

az innovációink révén valóban hosszú távon támogatják 

vevőink gyártási folyamatát. Ez egyfajta „jövőbetekintés”, 

ennek a hátterét a folyamatos termékfejlesztési módszer 

teremti meg: projektek keretein belül prototipizálással, ite-

rálással járó folyamatok mentén működünk. Csak akkor 

lehetünk ebben sikeresek, ha szakmai felkészültséggel, 

folyamatos innovációval állunk vevőink elé, akik maguk 

is a jövő gyárát próbálják megvalósítani. Tulajdonképpen 

ehhez a küldetésükhöz választanak minket a partnereink.

Elhangzott a „piac” kifejezés, tulajdonképpen 
milyen iparágról beszélünk? 
A mi szakmánk – az ipari automatizálás – mindenekelőtt 

gyártástechnológiai megoldásokra fókuszál az elektroni-

kai, autóipari gyártók számára. Az elektronikai eszközök, 

Az AMPLIO Automatika Kft. adott megbízást 
a központi épületük megtervezésére Turányi 

Bencének. E cég működéséről, iparági helyzetéről, 
jövőképükről is kérdeztük Papp-Fésűs Katalin 

stratégiai vezetőt, okleveles építészmérnököt. Szerző: MOLNÁR SZILVIA | Fotó: AMPLIO
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autóipari komponensek rohamtempóban fejlődnek, ezzel 

az innovációs sebességgel kell lépést tartanunk, bizonyos 

tekintetben előre is kell szaladnunk.

Gondolj bele, hogy 2010-ben mivel fotóztunk, mivel ját-

szottunk le zenét, milyen kényelmi és biztonságtechnikai 

opciókkal felszerelt autóink voltak? Vagy mire használ-

tuk a telefonunkat, mit gondoltunk az internet szerepé-

ről? Csak tíz év telt el azóta, mégis látványos az életünk 

átalakulása: a különböző elektronikai eszközök már las-

san minden tevékenységünket meghatározzák.

Mi a működési modelletek lényege? 
A céges működésünkkel párhuzamosan olyan modellt 

fejlesztünk, amely képes befogadni a folyamatos válto-

zást, sőt rendszerszintű válaszokat tud adni azáltal, hogy 

a meglévő tudásunkat, erőforrásainkat az új kihívások-

ra adaptáljuk. Modellünk lényege a skálázhatóság, így az 

elvárt műszaki minőséget minden területen és mindig 

hozni tudjuk. Számomra a változás mindaddig inspirá-

ló, míg felkészülten ér és tudom, hogy a meglévő eszköz-

tárammal valahogy, de jó választ tudok adni rá. Minden 

más esetben rosszul viselem a változást, így nem is olyan 

meglepő a cégben betöltött szerepem: azért dolgozom, 

hogy hirtelen egy fellépő helyzet se érjen felkészületle-

nül bennünket. Ehhez egyszerre több fronton rengeteg 

munkára van szükség: termékfejlesztés, partnerek, mun-

katársak, operáció, folyamatok. Monitorozás, új lehető-

ségek kutatása, fejlesztések implementálása, visszacsato-

lás. A BME-s építész képzésem megtanított rendszerben, 

közösségben gondolkodni, több szcenárióra átdolgozha-

tó megoldásokat létrehozni, keretrendszereket alkotni, 

küzdeni. Ez az adaptív keret az, amire az AMPLIO inno-

vációs tevékenysége támaszkodni tud.

Szervezeti egységeit tekintve hogyan épül fel az 
AMPLIO? 
Gyakorlatilag kész megoldásokat szállítunk, így mi végez-

zük a mérnöki fejlesztést, alkatrész-előállítást és az össze-

szerelést, felprogramozást, ezért a folyamatok részleteit is 

ismerő, értő mérnökökkel, műszaki szakemberekkel dol-

gozunk együtt. A projektek gépész és villamos tervezéssel 

indulnak, ezek során válnak világossá a vevői igényekkel 

összhangban azok a fizikai korlátok és lehetőségek, melyek 

az előállítási folyamat végén, a felprogramozáskor állnak 

össze koordinált működési egységekké. Komplex folyamat 

ez, ahol a különböző szakágak fejlesztőinek mindig együtt 

kell gondolkozniuk annak érdekében, hogy maximálisan 

hatékony végeredmények szülessenek.

Aktív kapcsolatban álltok a szakképzés intézmé-
nyeivel is.
Egy cég sikerességéhez alapvető, hogy foglalkozik a 

céges kultúrával, a saját know-how széles körű közve-

títésével. Azzal, hogy elmegyünk az oktatás helyszí-

neire, már korai orientációs periódusban tudjuk meg-

szólítani a hallgatókat, bevezetjük őket az AMPLIO 

professzionális világába. Szerencsére Székesfehérváron 

több magas szintű műszaki képzést nyújtó középiskola 

van, ahonnan rendszeresen fogadunk diákokat évkö-

zi, nyári gyakorlatra, több egyetemmel pedig duális 

partneri kapcsolatban vagyunk. A technikus diákok-

kal műhelyoktatóink foglalkoznak, míg a mérnökhall-

gatók esetében dedikált mentor segíti a fejlődésüket. 

Hiszünk az utánpótlás-nevelésben.

Mi az összefüggés a cég szellemisége és az új 

központ építészete között?
A termékinnováció csak akkor lehetséges, ha a gyártási 

infrastruktúra is legalább olyan ütemben fejlődik. Igaz ez 

mind a gyárépületekre, mind a gyártó- és tesztelőgépekre. 

Az új AMPLIO-székhelyet ennek szellemiségében álmod-

tuk meg. Funkcionális házgépet, a napi tevékenységünket 

„láthatatlanul” kiszolgáló épületet kértünk. Miért? Mert 

az egyedi, kvalitatív megoldásaink létrehozásának folya-

matában gyakoriak a megrendelői változtatások, ponto-

sítások, ez a napi rutinunk része, és ezt a háznak „tudnia 

kell”. Az épület tereinek, anyagainak minősége, funkcio-

nális őszinteségük fontos számunkra, mert mindez tük-

rözi az értékrendünket: magas szintű előkészítés, átgon-

dolt tervezés és sallangmentes, funkcionális rend annak 

érdekében, hogy a lehető legjobbat tudjuk nyújtani. Ez 

a fejlesztő központ köszönetnyilvánítás a kollégáink felé 

a műszaki kihívásokkal teli áldozatvállalásukért, mely-

lyel sikerekre viszik az AMPLIO-t újra és újra. Értük, és a 

gondtalan, inspiráló munkavégzésért jött létre a cégköz-

pont. Nem titkolt célunk, hogy az épület folyamatos pél-

dát is állítson számunkra: milyen szintet, design-megkö-

zelítést és szakmai összetettséget várunk el projektjeink 

megvalósításában önmagunktól.

2020 sok tekintetben vízválasztó lehet, mit láttok 
magatok előtt?
A folyamatos változásra „rendeztük be” az 

AMPLIO-t, ezért meggyőződésünk, hogy az egye-

di megoldásaink, innovációink egy kiélezettebb piaci 

versenyhelyzetre is felkészítettek bennünket. Hiszen 

fejleszteni szeretünk, ebben vagyunk otthon.

Látványterv 3D-ben

A "házgép"  
működési ábrája
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